
STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN
2007-2010 VAN DE STAD BLANKENBERGE

Tussen enerzijds:

de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, gevestigd in de 
Wetstraat 2 te 1000 Brussel, verder “de Staat” genoemd

En anderzijds:

De stad BLANKENBERGE, vertegenwoordigd door de Gemeenteraad, waarvoor optreden de 
Heer MONSET Ludo , Burgemeester en de Heer VERHEYDEN Peter, stadssecretaris, en die 
handelen in uitvoering van de zitting van de Gemeenteraad van 24 april 2007 en die verder 
“de gemeente” worden genoemd, 

Handelend in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 30-31 maart 2004

Wordt afgesproken wat volgt : 



ALGEMENE BEPALINGEN

1. Op basis van dit strategisch veiligheids- en preventieplan en rekening houdend met de 
bepalingen in het Ministerieel Besluit van uitvoering en onder voorbehoud van de beschikbare 
kredieten, wordt per jaar een bedrag van 160.646 EUR toegekend aan de stad 
BLANKENBERGE.

2. Dit strategisch veiligheids- en preventieplan treedt in werking op 1 januari 2007 en eindigt op 
31 december 2010.

3. De lokale overheden verbinden er zich toe de subsidies van de federale Staat zo doeltreffend 
en efficiënt mogelijk te besteden, conform de voorschriften van de besluiten van … en op 
verzoek alle mogelijke uitleg over de aanwending van de subsidies te verstrekken. Zij 
aanvaarden iedere controle en zullen er hun medewerking aan verlenen.
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Dispositief Coördinatie

Algemene doelstellingen
Aanwending van het strategisch veiligheids- en preventieplan.

Tot stand brengen, bevorderen en besturen van een lokaal geïntegreerd en integraal veiligheids- 
en preventiebeleid.

Strategische doelstelling 1
Een goede administratieve, logistieke en financiële werking van het plan en opvolging met de 
subsidiërende autoriteiten verzekeren.

Operationele doelstelling 1
 Het noodzakelijke en bekwame personeel aanwerven bij vervanging van het bestaande 

personeel.

Te verwachten resultaten
- Bij vervanging, aanwerving van het personeel binnen de 6 maanden volgend op het 

vertrek van het bestaande personeel.
- Realisatie van functieprofielen binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten van het 

plan.

Indicatoren
- Het aantal effectieve aanwervingen/het aantal voorziene aanwervingen=100%.
- Het bestaan van een functieprofiel voor de aanwerving van personeel.

Operationele doelstelling 2
 De adequate vorming van het personeel verzekeren.

Te verwachten resultaten
- De personeelsleden volgen opleiding en vorming.

Indicatoren
- Het aantal gevolgde opleidingen, vormingen ≥ 1 per jaar per personeelslid.

Operationele doelstelling 3
  De investeringen realiseren die noodzakelijk zijn voor het verloop van de initiatieven 

voorzien in het plan.

Te verwachten resultaten
- Realisatie van de noodzakelijke investeringen.

Indicatoren
- Het aantal gerealiseerde investeringen/het aantal voorziene investeringen=100%

Operationele doelstelling 4
  Een klassementsysteem, eigen aan het plan, uitwerken.
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Te verwachten resultaten
- Het behoud van een klassementsysteem, eigen aan het plan.

Indicatoren
- Het bestaan van een typisch klassementssysteem binnen de 6 maanden volgend op het 

afsluiten van het plan.

Operationele doelstelling 5
  Een boekhouding en opvolging uitwerken specifiek voor het plan.

Te verwachten resultaten
- Het behoud van een specifiek boekhoudingssysteem.
- Realisatie van een uitgavenstaat op korte, middellange en lange termijn binnen het jaar 

volgend op het afsluiten van het plan.

Indicatoren
- Het bestaan van een typisch boekhoudingsysteem binnen de 6 maanden volgend op het 

afsluiten van het plan.
- Het bestaan van een specifiek begrotingsartikel voor het plan binnen de 6 maanden 

volgend op het afsluiten van het plan.

Operationele doelstelling 6
 De communicatie met de subsidiërende overheid verzekeren.

Te verwachten resultaten
- Overdracht van alle informatie aangaande het plan aan de subsidiërende overheden.

Indicatoren
- Kennis van de richtlijnen opgesteld door de subsidiërende overheid.

Strategische doelstelling 2
Een samenwerkingsverband tussen de verschillende lokale preventie-acties en een afstemming 
met de zonale politionele preventie verzekeren.

Operationele doelstelling 1
 Coördinatiestructuren eigen aan het plan uitwerken.

Te verwachten resultaten
- Het bestaan van de Consultatieve Preventieraad (CPR).
- Voorbereiding en opvolging van de Consultatieve Preventieraad.
- Oprichting van het Pilootcomité binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten van het 

plan.
- Voorbereiding en opvolging van het Pilootcomité.
- Organiseren van maandelijkse interne vergaderingen.

Indicatoren
- Respecteren van de reglementaire richtlijnen aangaande de oprichting van de CPR.
- Het aantal jaarlijkse vergaderingen van de CPR ≥ 1.
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- Het bestaan en opsturen van een dagorde van de CPR aan de deelnemers binnen de 5 
dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

- Verslag van de vergaderingen van de CPR is gerealiseerd en opgestuurd naar de 
deelnemers.

- Respecteren van de reglementaire richtlijnen aangaande de oprichting van het 
Pilootcomité.

- Aantal keren dat het pilootcomité samenkomt ≥ 1 per jaar.
- Het aantal interne vergaderingen ≥ 12 per jaar.

Operationele doelstelling 2
 Deelnemen aan bestaande overlegstructuren.

Te verwachten resultaten
- Deelname van de interne evaluator aan de zonale veiligheidsraad.

Indicatoren
- Het aantal deelnames van de interne evaluator aan de zonale veiligheidsraad≥1 per jaar.

Operationele doelstelling 3
 Adequate en relevante partnerships tot stand brengen.

Te verwachten resultaten
- Ontwikkeling van een netwerk van partners.
- Deelname aan het Welzijnsteam Oostkust / Brugge (projectbegeleiding 

slachtofferbejegening).

Indicatoren
- Het bestaan van een netwerk van partners binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten 

van het plan.
- Het aantal deelnames aan het Welzijnsteam Oostkust / Brugge ≥ 3 per jaar.

Strategische doelstelling 3
Een permanent evaluatieproces van het plan verzekeren.

Operationele doelstelling 1
 Opvolging en bijwerking van de lokale veiligheidsdiagnostiek.

Te verwachten resultaten
- Bijwerken van de boordtabellen die door de subsidiërende overheid ter beschikking 

werden gesteld.
- Jaarlijkse actualisering van de lokale veiligheidsdiagnostiek.
- Uitwerken van rapporten die in overeenstemming zijn met de voorgeschreven richtlijnen.

Indicatoren
- Uitwerking van boordtabellen rekening houdende met de voorgeschreven richtlijnen 

(termijn, vorm, structuur, inhoud).
- Jaarlijkse uitwerking van een stand van zaken betreffende de lokale 

veiligheidsdiagnostiek. 
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- Uitwerking van tussentijdse en finale evaluatierapporten rekening houdende met de 
voorgeschreven richtlijnen (termijn, vorm, structuur, inhoud).

Operationele doelstelling 2
 Overlegstructuren installeren eigen aan de evaluatie.

Te verwachten resultaten
- Installeren van interne semestriële vergaderingen betreffende evaluatie.

Indicatoren
- Het aantal jaarlijkse vergaderingen betreffende evaluatie ≥ 2.

Strategische doelstelling 4
Verzekeren van informatie naar de bevolking.

Operationele doelstelling 1 
 Specifieke communicatie-instrumenten ontwikkelen betreffende de initiatieven genomen 

op het lokale niveau op het gebied van preventie.

Te verwachten resultaten
- Realisatie van een stand van zaken betreffende de steun/kanalen van communicatie die 

er bestaan op het lokale niveau binnen de zes maanden volgend op het afsluiten van het 
plan.

- De bevolking blijvend informeren over de preventieactiviteiten via de stedelijke Infokrant.

Indicatoren
- Het bestaan van een stand van zaken binnen de zes maanden volgend op het afsluiten 

van het plan.
- Het bestaan van persberichten binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten van het 

plan..

Operationele doelstelling 2
 De zichtbaarheid van de preventiedienst verzekeren.

Te verwachten resultaten
- Specifieke identificatie van de gemeentelijke preventiedienst te midden van de andere 

gemeentelijke diensten.

Indicatoren
- Plaats en statuut van de preventiedienst te midden van het gemeentelijk organigram 

binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten van het plan.
- Het bestaan van brochures van de preventiedienst binnen de 6 maanden volgend op het 

afsluiten van het plan.
- Het bestaan van een internetsite binnen de 2 jaar volgend op het afsluiten van het plan.
- Zichtbaarheid van het gebouw van de preventiedienst binnen de 6 maanden volgend op 

het afsluiten van het plan.

Operationele doelstelling 3
 Het actualiseren van de sociale kaart van Blankenberge voor belanghebbenden.
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Te verwachten resultaten
- De sociale kaart van Blankenberge wordt blijvend herwerkt en geactualiseerd.

Indicatoren
- Na kennisname van wijzigingen wordt de sociale kaart aangepast.
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Fenomeen 1 : Intrafamiliaal geweld

Beschrijving

Binnen de familiale sfeer komen binnen onze maatschappij problemen voor zoals 
kindermishandeling, kinderverwaarlozing, geweld, ... 

Verschillende instanties zijn werkzaam op dit specifiek terrein. Elke dienst beschikt over 
gedeeltelijke informatie of heeft toegang tot het gezin. Om het verkokeringseffect tegen te gaan 
trachten we vanuit de preventiedienst het overleg tussen de plaatseljke actoren te stimuleren en 
vroegtijdig problemen te detecteren.

We trachten via een uitgebouwd netwerk op een algemene, multifunctionele wijze de 
problematiek van gezinsgeweld aan te pakken, dit steeds in de geest van overleg en 
samenwerking. 

Algemene doelstelling
Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van intrafamiliaal geweld en/of de hieruit 
voortvloeiende onveiligheidsgevoelens.

Strategische doelstelling 
Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen.

Operationele doelstelling 
 Adequate en relevante partnerships waarborgen.

Te verwachten resultaten
- Het organiseren van vergaderingen van het team gezinsgeweld.
- Door de informele contacten en vergaderingen wordt het overlegorgaan verder 

uitgebouwd en problemen vroegtijdig gedetecteerd.

Indicatoren
- Het aantal bijeenkomsten van het team gezinsgeweld ≥ 10 per jaar.
- Jaarlijks worden dossiers besproken, afgesloten en nieuwe dossiers opgestart.
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Fenomeen 2 : Druggerelateerde maatschappelijke overlast

Beschrijving

Onze aandacht voor de druggerelateerde maatschappelijke overlast spitst zich toe op de 
schoolgaande jeugd. De preventiedienst werkt samen met de scholen aan de uitbouw van een 
drugbeleid. Via regelmatig overleg met de scholen en hun centra voor leerlingenbegeleiding 
wordt er blijvende aandacht aan de evolutie van de problematiek en achterliggende factoren 
geschonken.

In samenspraak met de scholen wordt gezocht naar een passend beleidsondersteunend aanbod 
voor intermediairen. We wensen te informeren over drugs en de problemen ten gevolge van 
druggebruik met de betrachting te voorkomen en te ontraden.

Algemene doelstelling
Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van druggerelateerde maatschappelijke 
overlast en/of de hieruit voortvloeiende onveiligheidsgevoelens.

Strategische doelstelling 1
Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen.

Operationele doelstelling 1
 Adequate en relevante partnerships tot stand brengen.

Te verwachten resultaten
- Overlegmomenten met de scholen en partners organiseren binnen de 6 maanden 

volgend op het afsluiten van het plan.

Indicatoren
- Het aantal overlegmomenten met de scholen ≥ 4 per jaar.
- Het aantal overlegmomenten met andere partners ≥ 2 per jaar.

Operationele doelstelling 2
 Intermediairen informeren over preventiestrategieën inzake onverantwoord en risicovol 

middelengebruik van jongeren.

Te verwachten resultaten
- Het aanbieden en coördineren van vormingspakketten aan intermediairen inzake de 

problematiek.

Indicatoren
- Het aantal aangeboden en gecoördineerde vormingspakketten voor intermediairen ≥ 1 

per jaar.
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Fenomeen 3 : Sociale overlast

Beschrijving

Vervuiling en verloedering zijn een belangrijke bron van ergernis bij mensen: de leefbaarheid van 
de buurten wordt aangetast, wat bij de bewoners en bezoekers ervan soms ook het 
veiligheidsgevoel kan aantasten.
Bij de aanpak van deze problematiek schakelen we onze stadswachten en veiligheidsbeambten 
in. Zij sensibiliseren en wijzen de bevolking op de reglementering terzake. Onregelmatigheden 
worden aan het bestuur, de politie of de technische dienst gemeld.

Hiernaast hebben we ook oog voor specifieke problemen en onveiligheidsgevoelens van 
kwetsbare bevolkingsgroepen.

Algemene doelstelling
Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van sociale overlast en/of de hieruit 
voortvloeiende onveiligheidsgevoelens.

Strategische doelstelling 1
Het inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving.

Operationele doelstelling 1
 Bijdragen aan een nette en leefbare omgeving.

Te verwachten resultaten
- Inventarisatie en doorgeven van feiten van vandalisme en graffiti.
- Bewoners en toeristen worden inzake sociale overlast op de hoogte gebracht.

Indicatoren
- Maandelijkse inventarisatie van gevallen van vandalisme en graffiti.
- Alle vastgestelde feiten van vandalisme en graffiti worden aan de bevoegde dienst 

doorgegeven.
- Jaarlijks verschijnen van een persartikel inzake sociale overlast.

Operationele doelstelling 2
 Regelmatige aanwezigheid van stadswachten en veiligheidsbeambten in het straatbeeld.

Te verwachten resultaten
- Preventieve controles op milieugebonden materie samen met een beëdigd ambtenaar.

Indicatoren
- Het aantal controles op milieugebonden materie (hondenpoep, sluikstorten, zwerfvuil, ...): 

5x per week tenzij overmacht (bv. evenement, ...) en buiten hoogseizoen.

Operationele doelstelling 3
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 Het houden van toezicht op grote evenementen.

Te verwachten resultaten
- Stadswachten, veiligheidsbeambten en jobstudenten (enkel zomermaanden) worden 

ingezet tijdens alle grote evenementen.

Indicatoren
- Het aantal grote evenementen waarop de stadswachten, veiligheidsbeambten en 

jobstudenten aanwezig zijn.

Strategische doelstelling 2
Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen.

Operationele doelstelling 1
 Bijdrage leveren aan de afstemming van partners inzake de aanpak van sociale overlast.

Te verwachten resultaten
- Deelnemen aan acties opgezet door partners (lokale politie, seniorenraad, ... ).

Indicatoren
- Het aantal deelnames aan acties opgezet door partners ≥ 2 per jaar.

Operationele doelstelling 2
 Bijdrage leveren aan de activiteiten in kader van het actieplan kustcriminaliteit.

Te verwachten resultaten
- Deelnemen aan de vergaderingen van het actieplan kustcriminaliteit.
- Deelnemen aan acties in kader van het actieplan kustcriminaliteit.

Indicatoren
- Het aantal vergaderingen van het actieplan kustcriminaliteit ≥ 2 per jaar.
- Het aantal deelnames aan de vergaderingen van het actieplan kustcriminaliteit ≥ 2 per 

jaar.
- Het aantal acties in kader van het actieplan kustcriminaliteit waaraan onze dienst 

deelneemt ≥ 3 per jaar.
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Fenomeen 4 : Inbraak

Beschrijving

Onze dienst schenkt aandacht aan de preventie van inbraken of pogingen in huizen, 
appartementen, handelszaken, ... We menen dat sommige eigendommen nog al te vaak niet 
goed of totaal niet beveiligd tegen inbraak zijn. 
Hiernaast zijn veel mensen nog al te dikwijls nonchalant in hun handelen en kunnen zo 
faciliterende factoren in de hand werken. Via technopreventief advies, het informeren en 
sensibiliseren, het verlenen van afwezigheidstoezicht, ... willen we hieraan tegemoet komen.

Algemene doelstelling
Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van inbraak en/of de hieruit 
voortvloeiende onveiligheidsgevoelens.

Strategische doelstelling 1
Het verminderen van het risicogedrag.

Operationele doelstelling 1
 Het informeren van de bevolking inzake preventieve maatregelen.

Te verwachten resultaten
- Het verspreiden van sensibilisatiemateriaal inzake inbraakpreventie.
- Bewoners en toeristen worden op de hoogte gebracht van mogelijke preventieve 

maatregelen.

Indicatoren
- Het aantal verspreide veilige sleutelhangers ≥ 500 per jaar.
- Het aantal verspreide folders inzake inbraakpreventie (o.a. save your numbers / save 

your pictures', de maatregel fiscale aftrekbaarheid) ≥ 1500 per jaar.
- Jaarlijks verschijnen van een persartikel inzake inbraakpreventie.
- Organiseren van een tweejaarlijkse 'veiligheidsbeurs' (in 2007 en 2009).

Operationele doelstelling 2
 Het verhogen van het bewustzijn van de bevolking van technopreventieve maatregelen.

Te verwachten resultaten
- Meewerken aan de de actie 'save your numbers / save your pictures'.
- Het promoten van de maatregel fiscale aftrekbaarheid voor particulieren en zelfstandigen.
- Het instaan voor het geven van technopreventief advies aan iedere vragende partij van 

de zone Blankenberge – Zuienkerke.
- Het coördineren en opvolgen van de aanvragen tot een inbraakpremie.

Indicatoren
- Het aantal aanvragen tot het bekomen van een fraudebestendige label ≥ 100 per jaar.
- Het aantal uitgedeelde fraudebestendige labels ≥ 500 per jaar.
- Het aantal gegeven technopreventieve adviezen (= aantal aanvragen).
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- Het aantal goedgekeurde inbraakpremies (≤ aantal aanvragen).
- Jaarlijks verschijnen van een persartikel inzake fiscale aftrekbeerheid.

Operationele doelstelling 3
 Het aanbieden van afwezigheidstoezicht aan bewoners die een tijdlang van huis weg zijn.

Te verwachten resultaten
- Het aanbieden van afwezigheidstoezicht.

Indicatoren
- Het aantal dagen van controles in kader van afwezigheidstoezicht ≥ 100 per jaar.
- Het aantal uitgevoerde controles in kader van afwezigheidstoezicht ≥ 500 per jaar.

Strategische doelstelling 2
De negatieve gevolgen gelinkt aan slachtofferschap doen afnemen.

Operationele doelstelling 
 Slachtoffers van een inbraak dienen binnen een redelijke termijn na de feiten 

gecontacteerd te worden met de vraag of technopreventief advies gewenst is.

Te verwachten resultaten
- Slachtoffers van een inbraak (waarbij technopreventief advies mogelijk is) worden 

gecontacteerd en gevraagd of technopreventief advies gewenst is.
- Aan de slachtoffers van een inbraak die het wensen wordt technopreventief advies 

verleend.

Indicatoren
- Alle slachtoffers van een inbraak (waarbij technopreventief advies mogelijk is) worden 

gecontacteerd.
- Aan alle slachtoffers van inbraak die dit wensen wordt technopreventief advies verleend.
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Fenomeen 5 : Gauwdiefstal

Beschrijving

In de winkelstraten van Blankenberge en op plaatsen met hoge bevolkingsdensiteit zoals op 
markten en toeristische evenementen worden we geconfronteerd met gauwdiefstallen.
De preventiedienst spitst zich toe op het informeren van de bevolking en toeristen van de stad in 
de poging de burgers voor hun eigen veiligheid te responsabiliseren. 
Anderzijds trachten we via het houden van toezicht duidelijk aanwezig te zijn in het straatbeeld.

Algemene doelstelling
Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van gauwdiefstal en/of de hieruit 
voortvloeiende onveiligheidsgevoelens.

Strategische doelstelling 1
Het verminderen van het risicogedrag.

Operationele doelstelling 
 Het informeren van de bevolking en toeristen op risicoplaatsen omtrent gauwdiefstal.

Te verwachten resultaten
- Bewoners (risicogroep senioren) en toeristen worden via sensibilisatiemateriaal op de 

hoogte gebracht van preventieve maatregelen.

Indicatoren
- Het verspreiden van verkregen folders (≥ 1000 per jaar) via omhangtasjes.
- Elke marktkramer wordt jaarlijks aangesproken om een pancarte met een preventieve 

boodschap uit te hangen.
- Jaarlijks verschijnen van een persartikel inzake preventie van gauwdiefstal.

Strategische doelstelling 2

Potentiële daders van overtredingen ontraden.

Operationele doelstelling 
 Het houden van gericht functioneel toezicht in functie van het onveiligheidsfenomeen.

Te verwachten resultaten
- Veiligheidsbeambten en stadswachten houden toezicht op risicoplaatsen tijdens 

risicomomenten.

Indicatoren
- Het aantal uren besteed aan toezicht (≥ 100u per jaar op markten en toeristische 

evenementen).

Strategische doelstelling 3
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Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen.

Operationele doelstelling 
 Bijdrage leveren aan de afstemming tussen partners inzake de aanpak van gauwdiefstal.

Te verwachten resultaten
 Deelnemen aan overlegmomenten en acties met de lokale politie en andere partners.

Indicatoren
- Het aantal overlegmomenten met de politie en andere partners ≥ 4 per jaar.
- Deelname aan elke gezamenlijk opgezette actie inzake gauwdiefstal.
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Fenomeen 6 : Fietsdiefstal

Beschrijving

Het fenomeen van fietsdiefstal is ook Blankenberge niet vreemd. Op verschillende plaatsen in de 
stad worden fietsen gestolen of worden achtergelaten fietsen aangetroffen. Naast het probleem 
dat fietsen gestolen worden, zitten we met de moeilijkheid dat eigenaars hun fiets dikwijls niet 
duidelijk kunnen beschrijven. Dit bemoeilijkt enerzijds het opsporen en anderzijds het 
terugbezorgen van een teruggevonden fiets aan de juiste eigenaar. 

We wensen het aantal fietsdiefstallen te Blankenberge te beheersen en het aantal teruggaven 
van gevonden fietsen te verhogen.

Algemene doelstelling
Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van fietsdiefstal en/of de hieruit 
voortvloeiende onveiligheidsgevoelens.

Strategische doelstelling 1
Het verminderen van risicogedrag.

Operationele doelstelling 1
 Het informeren van fietsers omtrent fietsdiefstal.

Te verwachten resultaten
- Bewoners en toeristen worden via informatiemateriaal op de hoogte gebracht van 

mogelijke preventieve maatregelen.

Indicatoren
- Jaarlijks verschijnen van een persartikel inzake preventie van fietsdiefstal.
- Jaarlijks uitdelen van folders (≥ 1000 per jaar) en/of gadgets aan fietsers.

Operationele doelstelling 2
 Het verhogen van de identificeerbaarheid van de fietsen te Blankenberge.

Te verwachten resultaten
- Het organiseren van graveeracties (graveren en labelen).

Indicatoren
- Het aantal graveeracties ≥ 25 per jaar.
- Het aantal gegraveerde, gelabelde fietsen ≥ 450 per jaar (= aantal aanvragen).
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Strategische doelstelling 2
Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen.

Operationele doelstelling 
 Deelnemen aan overlegmomenten en acties met de lokale politie en andere partners.

Te verwachten resultaten
- Deelname aan de vergaderingen in kader van fietsdiefstal.
- Vanuit dit overleg worden acties opgezet waaraan de preventiedienst medewerking 

verleent.
- In samenwerking met de lokale politie maakt de preventiedienst een fotoboek van 

gevonden fietsen op.

Indicatoren
- Het aantal vergaderingen in kader van fietsdiefstal ≥ 4 per jaar.
- Deelname aan elk overlegmoment.
- Het aantal opgezette acties vanuit het overleg ≥ 2 per jaar.
- Het bestaan en actualiseren van het fotoboek.
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Fenomeen 7 : Diefstal van en in auto's

Beschrijving

De preventiedienst tracht achteloze bestuurders duidelijk te maken dat ze hun wagen veilig 
dienen achter te laten. Door gerichte acties wilen we de autobestuurders sensibiliseren. 
Anderzijds willen we door de zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld mogelijke daders 
ontraden. 

Algemene doelstelling
Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van diefstal van en in auto's en/of de 
hieruit voortvloeiende onveiligheidsgevoelens.

Strategische doelstelling 1
Het verminderen van het risicogedrag.

Operationele doelstelling 
 Het informeren van de bestuurders om hun wagen veilig achter te laten.

Te verwachten resultaten
- Bewoners en toeristen worden op de hoogte gebracht van preventieve maatregelen.

Indicatoren
- Jaarlijks verschijnen van een persartikel inzake preventie van diefstallen van auto’s en in 

auto’s.
- Jaarlijks uitdelen van folders (≥ 1000 per jaar) en/of gadgets aan de doelgroep 

(toegespitst op zomermaanden).

Strategische doelstelling 2
Potentiële daders van overtredingen ontraden.

Operationele doelstelling 
 Het houden van gericht functioneel toezicht inzake autocriminaliteit.

Te verwachten resultaten
- Het inzetten van jobstudenten voor het houden van parkingwatchacties tijdens de 

zomermaanden op risicoplaatsen.

Indicatoren
- Het aantal jobstudenten  ≥ 4 per jaar.
- Het aantal uren parkingwatchactie (dagelijks 4 u/dag tijdens de zomermaanden).
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SAMENVATTENDE TABEL 

Coördinatie
• Strategische doelstelling 1: Een goede administratieve, logistieke en financiële werking van het 

plan en opvolging met de subsidiërende autoriteiten verzekeren.

• Strategische doelstelling 2: Een samenwerkingsverband tussen de verschillende lokale 
preventieacties en een afstemming met de zonale politionele preventie verzekeren.

• Strategische doelstelling 3: Een permanent evaluatieproces van het plan verzekeren.

• Strategische doelstelling 4: Verzekeren van informatie naar de bevolking.

Fenomeen 1: Intrafamiliaal geweld
• Strategische doelstelling 1: Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen.

Fenomeen 2: Druggerelateerde maatschappelijke overlast

• Strategische doelstelling 1: Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen.

Fenomeen 3 :  Sociale overlast
• Strategische doelstelling 1: Het inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving.

• Strategische doelstelling 2: Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen.

Fenomeen 4: Inbraak.
• Strategische doelstelling 1: Het verminderen van het risicogedrag.

• Strategische doelstelling 2: De negatieve gevolgen gelinkt aan slachtofferschap doen afnemen.

Fenomeen 5 : Gauwdiefstal
• Strategische doelstelling 1: Het verminderen van het risicogedrag.

• Strategische doelstelling 2: Potentiële daders van overtredingen ontraden. 

• Strategische doelstelling 3: Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen. 

Fenomeen 6: Fietsdiefstal.
• Strategische doelstelling 1: Het verminderen van het risicogedrag.

• Strategische doelstelling 2: Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen.

Fenomeen 7: Diefstal van en in auto's.
• Strategische doelstelling 1: Het verminderen van het risicogedrag.
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• Strategische doelstelling 2: Potentiële daders van overtredingen ontraden.

TOTAAL BUDGET 160.646€
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Dit strategisch veiligheids- en preventieplan werd in 2 exemplaren ondertekend 
te Brussel op ………

Elk der contracten verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.

Voor de federale Staat

De Heer Patrick Dewael, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken

Voor de stad BLANKENBERGE

De Heer MONSET Ludo ,Burgemeester

en

De Heer VERHEYDEN Peter,Stadssecretaris
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